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06 de dezembro de 2019

Cenário Econômico

Ajustamos para cima nossas expectativas para o crescimento global em 2020

o Algumas mudanças marcaram o cenário econômico no último mês. Enquanto o crescimento
continuou ganhando tração, o real se desvalorizou e a inflação do último bimestre foi afetada por
diversos choques. Mesmo nesse contexto, seguimos com a expectativa de que a taxa de juros chegará
a 4,25% em 2020, mas reconhecemos que a materialização desse cenário está mais incerta neste
momento.

o Alguns vetores explicam essa incerteza, dos quais destacam-se: (i) com o patamar atual da taxa de
câmbio (R$/US$ 4,20), os modelos do Banco Central devem indicar uma inflação próxima ao centro da
meta no próximo ano; (ii) a recuperação em curso da economia reduz o senso de urgência para uma
queda adicional em fevereiro de 2020 e (iii) o Banco Central pode preferir aguardar e observar se os
choques que estão afetando a inflação atualmente não terão efeitos de segunda ordem.

o Elevamos nossa expectativa de crescimento do PIB deste ano, de 0,9% para 1,2% e de 2,2% para
2,5% em 2020. Os dados correntes voltaram a surpreender positivamente, reforçando a recuperação
gradual, mas consistente da atividade econômica. Para o próximo ano, além do ambiente corrente
mais positivo, temos a melhora do balanço de riscos do PIB global. Dessa forma, acreditamos que os
vetores para impulsionar um crescimento mais robusto seguem presentes.

o Levando em consideração o contexto atual do cenário econômico, o Banco Central deve fazer um
ajuste adicional na Selic em dezembro para 4,5%, mas deve indicar cautela na condução da política
monetária nos encontros subsequentes.

PIB deve acelerar para 2,5% no próximo ano

o O pior momento da economia global parece ter ficado para trás, após meses de desaceleração. Essa
recuperação, ainda incipiente, tem sido impulsionada pelos países desenvolvidos, à medida que
muitos emergentes têm se deparado com desafios internos. Parte importante dessa melhora se deve,
em nossa visão, aos efeitos do alívio da política monetária, uma vez que as tensões entre EUA e China
continuam marcadas por elevada volatilidade e, por ora, não se chegou a nenhum acordo concreto e as
tarifas não foram revertidas.

o O cenário para a economia global em 2020 se mostra mais favorável. Ajustamos nossa projeção, de
uma expansão de 2,8% para outra de 3,0%, puxada pelos países desenvolvidos, vinda de um
crescimento também de 3,0% neste ano. As revisões baixistas podem ter ficado para trás, mas alguns
debates e riscos seguem presentes. O primeiro deles refere-se às tensões entre China e EUA, que
parecem mais encaminhadas do que meses atrás, mas não há garantia de que a fase 1 do acordo esteja
próxima. Na mesma direção, os riscos de um Brexit mais radical caíram bastante, mas até agora não há
uma definição sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Somado a isso, notamos descolamento
ainda elevado entre a indústria e o consumo na maioria dos países. Como já apontado, parte da
melhora da atividade econômica é resultante do afrouxamento da política monetária ocorrido neste
ano. Entendemos, para 2020 não teremos novas rodadas de estímulo e não há espaço para alívio fiscal.
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Algumas mudanças marcaram o cenário econômico no último mês. Enquanto o crescimento continuou
ganhando tração, o real se desvalorizou e a inflação do último bimestre foi afetada por diversos choques.
Mesmo nesse contexto, seguimos com a expectativa de que a taxa de juros chegará a 4,25% em 2020, mas
reconhecemos que a materialização desse cenário está mais incerta neste momento. Alguns vetores explicam
essa incerteza, dos quais destacam-se: (i) com o patamar atual da taxa de câmbio (R$/US$ 4,20), os modelos do
Banco Central devem indicar uma inflação próxima ao centro da meta no próximo ano; (ii) a recuperação em
curso da economia reduz o senso de urgência para uma queda adicional em fevereiro de 2020 e (iii) o Banco
Central pode preferir aguardar e observar se os choques que estão afetando a inflação atualmente não terão
efeitos de segunda ordem.

Por outro lado, outros componentes vão na direção de um ajuste adicional no começo de 2020. O primeiro é
que, até a reunião de fevereiro, acreditamos que boa parte desses choques que afetam a inflação atualmente
irão se dissipar e indicarão que não houve contágio nos núcleos. O segundo está relacionado ao efeito de
valorização que um crescimento mais sustentado pode ter sobre a taxa de câmbio. Nesse caso, os modelos do
BC voltariam a indicar uma inflação abaixo do centro da meta no horizonte relevante para política monetária.
Dessa forma, continuamos com a perspectiva de um corte adicional na reunião de fevereiro do ano que vem,
até que fique mais claro o impacto total dos choques atuais na inflação prospectiva.

Em relação à atividade econômica, elevamos nossa expectativa de crescimento do PIB deste ano, de 0,9%
para 1,2% e de 2,2% para 2,5% em 2020. Os dados correntes voltaram a surpreender positivamente,
reforçando a recuperação gradual, mas consistente da atividade econômica. O PIB do terceiro trimestre cresceu
0,6% na margem com um bom desempenho do consumo (+0,8%) e dos investimentos (2,0%). A liberação dos
recursos do FGTS deve potencializar essa retomada no quarto trimestre, para quando esperamos crescimento
de 0,7%. Para 2020, além do ambiente corrente mais positivo, temos a melhora do balanço de riscos do PIB
global. Dessa forma, acreditamos que os vetores para impulsionar um crescimento mais robusto seguem
presentes, como uma agenda econômica na direção correta, avanço de reformas e política monetária no campo
estimulativo, que inclusive já tem se traduzido em bom desempenho do crédito. O mercado de trabalho
também dá sinais mais consistentes de retomada, inclusive do emprego formal.

PIB deve acelerar para 2,5% no próximo ano

Gráfico 1: PIB
Variação anual, %

Fonte: IBGE, Bradesco
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O impulso do crédito para a economia será um dos principais vetores de sustentação da aceleração do PIB
nos próximos trimestres. A transmissão da política monetária segue funcionando de forma adequada e se
materializando em forte expansão do crédito com recursos livres e do mercado de capitais. A carteira de
recursos livres cresce, em termos reais, 16% para pessoa física e 12% para a pessoa jurídica. A inadimplência e
o comprometimento de renda estão sob controle e em patamares reduzidos, ao mesmo tempo em que o
mercado de trabalho apresenta sinais de melhora. Do lado das empresas, o ambiente de redução de subsídios
na economia e de taxa de juros em níveis historicamente reduzidos tem ampliado as fontes de financiamento,
com destaque para o mercado de capitais, em um contexto de baixa alavancagem empresarial.

Do lado da inflação, um acúmulo de choques impactou o IPCA no último bimestre deste ano, mas não
modificou nossa leitura benigna com os núcleos de inflação. Com isso, elevamos a projeção do IPCA deste
ano de 3,2% para 3,6%, mas mantivemos a projeção em 3,6% para 2020. A materialização antecipada do
impacto da peste suína africana nos preços de proteínas no Brasil e o reajuste no preço de jogos lotéricos são
os principais motivadores para essa mudança no IPCA de 2019. Apesar disso, a ociosidade presente na
economia e a ancoragem das expectativas de inflação mantêm baixa a capacidade de repasse de preços. São
esses elementos que sustentam nossa perspectiva de manutenção dos núcleos em patamares confortáveis, ao
redor de 3,0% até o final de 2020.

Os principais fatores de risco do cenário de inflação ainda se concentram em choques de oferta, mas agora
também temos a depreciação da taxa de câmbio. Do lado dos choques de oferta, podemos destacar: (i) a safra
de milho brasileira, com o atraso no plantio da soja, devido a um período mais seco em outubro e novembro,
pode impactar a safra de milho no início do próximo ano. As chuvas nas últimas semanas atenuam esse risco.
(ii) Colheita da safra norte-americana que, com o atraso no plantio, tem feito as atenções se voltarem para o
clima nos EUA no período de colheita, principalmente do milho. A ocorrência de geadas neste momento pode
afetar o resultado final da safra. Por fim, a depreciação recente da moeda brasileira e os possíveis choques de
segunda ordem da alta de preços de proteínas são vetores novos no balanço de riscos e merecem ser
monitorados. Levando em consideração as experiências recentes, em ambos os casos, a ociosidade atual da
economia deve limitar esses impactos na inflação futura.

Gráfico 2: Estoque de crédito com recursos livres
Variação trimestral dessazonalizada – em termos reais

Fonte: BCB, Bradesco
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Diversos fatores contribuíram para depreciação do câmbio nas últimas semanas. Do lado externo, as pressões
são oriundas das incertezas crescentes em relação à tensão comercial entre EUA e China e a protestos na
América Latina. Do lado doméstico podemos destacar a baixa participação de estrangeiros no leilão da cessão
onerosa e a continuidade de dados negativos de fluxo cambial, em especial o baixo ingresso de recursos de
portfólio e troca de dívida externa por dívida local. A queda das exportações, por sua vez, ainda é a principal
responsável pela piora do déficit externo neste ano, com uma queda acumulada de US$ 14 bilhões em 2019.
Assim, incorporando esse cenário e as mudanças estatísticas promovidas pelo BC nas transações correntes a
partir da incorporação do censo de capitais estrangeiros e da CBE, revisamos nossa estimativa para o déficit em
conta corrente deste ano, de US$ 47,5 bilhões para US$ 51,8 bilhões, cerca de 2,8% do PIB.

Esses vetores tornaram o cenário para taxa câmbio mais desafiador, nos levando a ajustar nossa expectativa
para R$/US$ 4,15 neste ano e R$/US$ 4,00 em 2020. Alguns elementos que mantiveram a demanda por dólar
elevada neste ano devem seguir presentes em 2020, como o menor diferencial de juros e a queda do saldo
comercial. Ao mesmo tempo, a retomada da economia será elemento determinante para a recuperação do
fluxo, possibilitando uma apreciação mais relevante à frente.

Gráfico 3: IPCA (variação anual)
Em %

Fonte: IBGE, Bradesco
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Gráfico 4: Taxa de câmbio – real, pares e DXY
Em %

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Em relação às contas públicas, o governo central deve encerrar o ano com déficit de R$ 80 bilhões,
beneficiado pelos recursos do leilão de excedente da área de cessão onerosa. No entanto, sem as receitas
extraordinárias, o primário recorrente ficaria ao redor de um déficit de R$ 110 bilhões, nível muito próximo ao
que esperamos para o ano que vem, R$ 105 bilhões. Se por um lado as despesas seguem contidas pelo teto dos
gastos, as receitas devem crescer com a recuperação da economia, atingindo variação de 8%, já
desconsiderando fatores extraordinários. Enquanto isso, os gastos com juros devem ser os mais baixos dos
últimos anos, passando do patamar atual de 5,2% do PIB para 4,3%. Dessa forma, o déficit nominal, que chegou
a 10,2% do PIB em 2015, deve recuar para 5,6% em 2020. Esse comportamento é reflexo direto tanto da
redução dos déficits primários quanto do menor nível de juros, devendo contribuir para a redução da dívida
bruta a partir de 2021. Para esse cenário, é fundamental que o teto dos gastos continue sendo estritamente
seguido, o que significa avançar em uma nova agenda de racionalização de gasto público obrigatório, caso
contrário, haverá uma compressão desproporcional sobre os investimentos.

Levando em consideração o contexto atual do cenário econômico, o Banco Central deve fazer um ajuste
adicional na Selic em dezembro para 4,5%, mas deve indicar cautela na condução da política monetária nos
encontros subsequentes. Essa cautela é natural à medida que a taxa básica atinge patamares não testados
anteriormente e é amplificado devido às incertezas que cercam o cenário atualmente – câmbio mais
depreciado, choque de proteínas e surpresa positiva com crescimento. O dilema que irá se estabelecer no início
do próximo ano é bastante dependente da dinâmica do câmbio e do ritmo de crescimento. No caso de
manutenção da taxa de câmbio no patamar atual e sinais mais claros da retomada da economia, o espaço para
um corte adicional fica reduzido. Por outro lado, se o real retornar para algo mais próximo de R$/US$ 4,00 e os
choques que atingem a inflação se dissiparem rapidamente, a probabilidade de um corte adicional de 0,25 p.p.
é bastante elevada, ainda caracterizando nosso cenário atual.
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O pior momento da economia global parece ter ficado para trás, após meses de desaceleração. Essa
recuperação, ainda incipiente, tem sido impulsionada pelos países desenvolvidos, à medida que muitos
emergentes têm se deparado com desafios internos. Parte importante dessa melhora se deve, em nossa visão,
aos efeitos do alívio da política monetária, uma vez que as tensões entre EUA e China continuam marcadas por
elevada volatilidade e, por ora, não se chegou a nenhum acordo concreto e as tarifas não foram revertidas.
Diante dessas perspectivas mais favoráveis vindas dos dados econômicos – mesmo sem redução expressiva dos
riscos geopolíticos – revisamos para cima nossa projeção para o crescimento do PIB global em 2020, que deve
chegar a 3,0%.

Ajustamos para cima nossas expectativas para o crescimento global em 2020

Gráfico 5: Índice de surpresas com indicadores econômicos

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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EUA Área do Euro Emergentes

Entendemos que os EUA foram o vetor mais importante para essa mudança de leitura sobre a atividade

global. Em poucos meses, as expectativas de uma recessão foram revertidas e os indicadores têm

surpreendido de forma positiva. De fato, os sinais de resiliência da economia americana foram confirmados e

até acentuados ao longo de novembro. Em primeiro lugar, o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima,

de 1,9% para 2,1%. Ou seja, o nível do PIB é mais elevado do se imaginava. Em segundo lugar, os efeitos da

queda de juros sobre a atividade econômica começam a ficar mais claros tanto no mercado imobiliário como

nas vendas e encomendas de bens duráveis e de capital.

O consumo das famílias também segue fortalecido pelo bom desempenho do mercado de trabalho e pelo

efeito riqueza, dada a melhora do mercado acionário. Exceção deve ser feita ao desempenho da indústria,

que continua fraca (com queda de 0,8% em outubro). Porém, levando em conta o conjunto das sondagens

industriais e mesmo os dados de encomendas de duráveis e de bens de capital, avaliamos que os próximos

dados de indústria podem ser mais favoráveis. Assim, diante desse fluxo recente de dados, revisamos para

cima a projeção de PIB dos EUA de 2020, passando de uma expansão de 1,6% para outra de 1,9%. Com isso,

também calibramos nossas expectativas para a taxa de juros. Esperávamos mais um corte de 0,25 p.p., porém

acreditamos que o senso de urgência do FOMC para novos cortes diminuiu, tendo em vista a melhora da

economia. Assim, os juros devem ficar estáveis no ano que vem nos EUA.

Cenário Internacional
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Na Área do Euro, os últimos indicadores sugerem alguma estabilização da atividade, que deve ter atingido
seu menor ritmo de crescimento neste trimestre. De fato, os índices de confiança e o índice PMI industrial
referentes a outubro e novembro mostraram sinais de melhora, indicando que o pior momento da economia
europeia está ficando para trás. Entretanto, a desaceleração da ocupação e as leituras mais fracas do índice PMI
de serviços sugerem que o PIB deve ter alta de apenas 0,1% neste trimestre. Para 2020, esperamos aceleração
um pouco mais forte que a prevista anteriormente. A atividade da região deve ser beneficiada pela
estabilização chinesa e pelo crescimento robusto dos Estados Unidos, devido ao seu alto grau de abertura
comercial. Nesse contexto, ajustamos nossa projeção do PIB para o próximo ano de 0,8% para 0,9%. Há ainda
alguns temas em aberto que não permitem uma expansão mais forte, como a imposição de novas tarifas à
pauta europeia; instabilidade política (principalmente na Espanha, Itália e agora também na Alemanha – com
fragilização da coalizão atual); e Brexit sem acordo, ainda que a probabilidade tenha se reduzido
substancialmente após a convocação de eleições antecipadas.

Na China, por outro lado, a desaceleração não parece ter sido interrompida. Os indicadores de atividade
econômica seguem voláteis, ora apontando para melhora, ora indicando piora. Entendemos que as incertezas
das negociações com os EUA ainda presentes e, principalmente, a cautela do governo em dar estímulos mais
expressivos explicam essa condição da economia, que permanece frágil e com riscos assimétricos para baixo.
Dessa forma, esperamos arrefecimento adicional do crescimento no ano que vem, levando o PIB para uma
expansão inferior a 6,0%. Ainda assim, não esperamos uma desaceleração acentuada, porque nessas condições
– principalmente se houver deterioração do mercado de trabalho e da saúde das empresas – o governo pode
lançar mão de medidas de estímulo mais agressivas, especialmente através do mercado de crédito.

Gráfico 6: Índice ISM dos EUA

Fonte: Bloomberg
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Gráfico 7: Índice PMI e indicador coincidente da China

Fonte: CEIC, Bradesco
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Concentrando os ruídos nas economias emergentes, as notícias vindas da América Latina têm sido negativas.
Os últimos meses foram marcados por manifestações no Chile, na Colômbia e no Equador e pela queda do
governo de Evo Morales na Bolívia. E essas tensões, em grande medida políticas, já começam a impactar o
desempenho da economia. A promessa de reformas constitucionais a partir de um referendo parece ser o
primeiro passo para estabilizar a situação no Chile, mas o impacto sobre o crescimento naquele país já pode ser
sentido. O indicador mensal de atividade econômica do Chile (IMACEC) recuou 5,4% em outubro em relação a
setembro, e 3,4% em relação a outubro do ano anterior (ante crescimento médio de 3,3% nos três meses
anteriores). Para 2019 como um todo, o risco é de que o crescimento seja 1 p.p. inferior ao que se projetava
meses atrás. Para conter o impacto sobre o mercado de câmbio, o Banco Central do Chile anunciou um
programa de US$ 20 bilhões em intervenções (metade em derivativos e metade no mercado à vista) ao longo
dos próximos seis meses. Além disso, no próximo dia 10 de dezembro, teremos a posse de Alberto Fernandez
como presidente da Argentina. Até o momento, o futuro governo ainda não detalhou seus planos para a
política econômica, mas a Argentina enfrenta uma situação desafiadora, com inflação elevada e dificuldades
para o financiamento da dívida pública.

Dessa forma, apesar dos ruídos mencionados, o cenário para a economia global em 2020 se mostra mais
favorável. Ajustamos nossa projeção, de uma expansão de 2,8% para outra de 3,0%, puxada pelos países
desenvolvidos, vinda de um crescimento também de 3,0% neste ano. As revisões baixistas podem ter ficado
para trás, mas alguns debates e riscos seguem presentes. O primeiro deles refere-se às tensões entre China e
EUA, que parecem mais encaminhadas do que meses atrás, mas não há garantia de que a fase 1 do acordo
esteja próxima. De fato, o presidente Trump declarou recentemente que não há pressa para um acordo e que
esse pode ficar para depois das eleições. Vale lembrar as tantas idas e vindas e a recente piora vinda das
tensões que ultrapassaram os temas comerciais (extrapolando para o envolvimento dos EUA nas questões com
Hong Kong), o que mantém o cenário bastante incerto. Na mesma direção, os riscos de um Brexit mais radical
caíram bastante, mas até agora não há uma definição sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Somado a isso, notamos descolamento ainda elevado entre a indústria e o consumo na maioria dos países.
Sabemos que parte dessa diferença, com resiliência do consumo e piora da indústria, se deve às tensões entre
EUA e China, que impactaram principalmente os investimentos e, portanto, a indústria. Daqui para frente,
contudo, espera-se que esse hiato se feche: com a estabilização de riscos – como tensões comerciais – e com o
impacto da redução da taxa de juros, a demanda de bens deve seguir firme e será atendida pela retomada da
produção da indústria, que já sinaliza melhora dos pedidos, com estoques ajustados.

Gráfico 8: Consumo mundial de bens duráveis e compras de máquinas e equipamentos

Fonte: FMI, Bradesco
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Como já apontado, parte da melhora da atividade econômica é resultante do afrouxamento da política

monetária ocorrido neste ano. Entendemos, para 2020 não teremos novas rodadas de estímulo e não há

espaço para alívio fiscal. Assim, a dinâmica da economia mundial será dada pela retomada da indústria nos

países desenvolvidos, que pode ser transmitida para os emergentes, que ainda não deram sinais de reversão

de tendência. E, contamos com alguma redução dos riscos geopolíticos, sem descartar, contudo, alguma

volatilidade vinda das eleições presidenciais nos EUA. Nessas condições, muito mais do que contar com o

fortalecimento do dólar em relação à maioria as moedas, acreditamos que as moedas de emergentes –

especialmente aqueles mais frágeis por questões domésticas – seguirão pressionadas (para mais

depreciação, com riscos de contágio para inflação). A classe de ativos de países emergentes, pelo menos por

enquanto, tem perdido atratividade e as narrativas mais positivas (possivelmente vindas de crescimento e

de reformas) podem abrir oportunidade de diferenciação nesse cenário.
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Projeções Macroeconômicas (2016 – 2020)

2016 2017 2018 2019* 2020*

ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS

PIB (%) -3,3 1,3 1,3 1,2 2,5

  Agropecuária (%) -5,2 14,2 1,4 1,6 2,0

  Indústria (%) -4,6 -0,5 0,5 0,8 2,0

  Serviços (%) -2,3 0,8 1,5 1,3 2,5

  Consumo Privado (%) -3,9 2,1 2,1 1,8 2,5

  Consumo da Adm. Pública (%) 0,2 -0,7 0,4 -0,2 0,4

  Investimento (FBKF) (%) -12,1 -2,6 3,9 3,0 5,0

  Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) 0,9 4,9 4,0 0,5 3,0

  Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) -10,3 6,7 8,3 4,0 4,5

PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) 6.267 6.554 6.828 7.221 7.757

PIB (US$) - bilhões 1.796 2.053 1.868 1.829 1.906

População - milhões 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1

PIB per capita - US$ 8.714 9.888 8.930 8.682 8.990

Produção Industrial - IBGE (%) -6,4 2,5 1,1 -0,5 2,0

Taxa Média de Desemprego - IBGE 11,5 12,7 12,3 11,9 11,2

Vendas do Comércio Varejista - Restrita (%) -6,2 2,0 2,3 2,0 3,2

IPCA - IBGE (%) 6,29 2,95 3,75 3,63 3,60

IGP-M - FGV (%) 7,17 -0,50 7,54 7,16 4,52

Taxa Selic (final de período) % 13,75 7,00 6,50 4,50 4,25

Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % 14,0 10,0 6,42 6,0 4,2

Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % 7,3 6,8 2,6 2,2 0,5

EXTERNO E CÂMBIO

Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) 44,6 64,0 53,0 39,0 34,6

  Exportações (US$ bilhões) 184 218 240 224 226

  Importações (US$ bilhões) 140 154 186 185 191

Corrente de Comércio (% PIB) 18,0 18,1 22,8 22,4 21,9

Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24 -15 -42 -53 -60

Saldo em conta-corrente (% PIB) -1,3 -0,7 -2,2 -2,9 -3,1

Investimento Direto no País (US$ bilhões) 74 69 78 81 89

Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ 3,26 3,31 3,87 4,15 4,00

Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ 3,49 3,19 3,65 3,95 4,07

Rating Soberano Moody's Ba2 Ba2 Ba2 - -

Rating Soberano S&P BB BB BB- - -

FISCAL

Resultado primário do setor público (R$ bilhões) -156 -111 -108 -96 -99

Resultado primário do setor público  (% PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -1,3 -1,3

Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) 69,9 74,1 76,7 77,8 79,4

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 46,2 51,6 54,1 55,2 56,8
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2016 2017 2018 2019* 2020*

PIB Global

Mundo 3,4 3,8 3,6 3,0 3,0

Países Desenvolvidos 1,7 2,3 2,2 1,6 1,4

Estados  Unidos 1,6 2,2 2,9 2,3 1,9

Área do Euro 1,8 2,3 1,8 1,1 0,9

Reino Unido 1,8 1,8 1,4 1,0 1,0

Japão 0,6 1,9 0,8 0,9 0,4

Países Emergentes 4,6 4,8 4,5 3,9 4,1

China 6,7 6,8 6,5 6,1 5,8

América  Latina -0,6 1,2 1,0 0,4 1,7

JUROS E INFLAÇÃO EUA

Fed Funds  (%) 0,75 1,50 2,50 1,75 1,75

Inflação (%) 2,07 2,10 2,40 2,30 2,00

Indicadores internacionais (2016 – 2020)

Indicadores internacionais – América Latina  (2016 – 2020)

(*): (projeção)
Fonte: FMI, Bradesco

2016 2017 2018 2019* 2020*

Argentina

  PIB (%) -1,8 2,9 -2,5 -2,5 -1,6

  Inflação ao consumidor (%) 41,0 24,8 47,7 60,0 40,0

  Taxa bás ica  de juros  (%) 24,8 28,8 59,3 70,0 50,0

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 15,85 18,59 37,65 70 100

Brasil

  PIB (%) -3,3 1,3 1,3 1,2 2,5

  Inflação ao consumidor (%) 6,3 2,9 3,7 3,6 3,6

  Taxa bás ica  de juros  (%) 13,75 7,00 6,50 4,50 4,25

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3,26 3,31 3,87 4,15 4,00

Chile

  PIB (%) 1,3 1,5 4,0 2,5 2,8

  Inflação ao consumidor (%) 2,7 2,3 2,9 2,5 2,5

  Taxa bás ica  de juros  (%) 3,50 2,50 2,75 1,80 1,75

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 671,0 615,0 694,0 700 700

Colômbia

  PIB (%) 2,0 1,8 2,8 3,0 3,0

  Inflação ao consumidor (%) 5,8 4,1 3,1 3,3 3,0

  Taxa bás ica  de juros  (%) 7,50 4,75 4,25 4,00 3,75

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3001 2.984 3.248 3.200 3.300

México

  PIB (%) 2,9 2,0 2,0 0,4 1,5

  Inflação ao consumidor (%) 3,2 6,8 4,3 3,5 3,4

  Taxa bás ica  de juros  (%) 5,75 7,25 8,25 7,25 6,50

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 20,7 19,7 19,7 20,0 20,3

Peru

  PIB (%) 4,1 2,5 4,1 2,7 3,2

  Inflação ao consumidor (%) 3,2 1,4 2,4 2,3 2,0

  Taxa bás ica  de juros  (%) 4,25 3,25 2,75 2,00 2,00

  Taxa de câmbio (fina l  do ano) 3,36 3,26 3,27 3,35 3,32
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